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Szőts Zoltán Oszkár elnök úr köszöntőjét követően a megjelentek számának alapján
határozatképtelennek nyilvánította az ülést, (2. melléklet Jelenléti ív, 17 rendes tag a 42-ből,
továbbá tagjelöltként Gyönki Viktória ELTE BTK) ezért az ülés elhalasztotta a meghívóban
közölt megismételt közgyűlés időpontjára (2014. 02. 14. 16:30).
A megismételt közgyűlésre a fentebbi időpontban sor került, mely a jelenlévők létszámától
függetlenül határozatképes.
Elnök úr jegyzőkönyv-vezetőnek Novák Ádám titkárt kérte fel, az osztály ügyrendjének
megfelelően. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat.
1. Új tagok felvétele
2. Tisztségviselői beszámolók az októberi ülés óta végzett munkáról (Szőts Zoltán
Oszkár, Bayerné Sipos Mónika, Novák Ádám, Szeghő Patrik)
3. Változások a DOSz-ban, új elnökség koncepcióinak ismertetése (Csiszár Imre, Szávay
László, Székely Tünde, Nemes László)
4. Osztályelnöki pályázatok (Szőts Zoltán Oszkár)
5. Erdélyi Politikatudományi Konferenciával kapcsolatos ügyek (Székely Tünde)
6. Tavaszi Szél konferenciával kapcsolatos ügyek (Madarász Anita, Schrek Katalin)
7. 2014. április 25-ei szegedi doktorandusz konferencia társszervezése (Kovács Anett,
Zeman Ferenc)
8. Lezajlott DOSz Cafék beszámolói (Schrek Katalin, Szőts Zoltán Oszkár)
9. DOSz Café szervezés
– február: Kolozsvár (Székely Tünde)
– március: Pécs (Bayerné Sipos Mónika)
– áprilisi koncepció megvitatása
– májusi koncepció megvitatása
10. 2014 őszi nagyrendezvény előkészületei (Novák Ádám, Szőts Zoltán Oszkár, Szávay
László, Nemes László)
11. Egyebek
A napirend ellen módosító javaslat nem érkezett. Az ülés egyhangúan (17 igen) elfogadta a
napirendet, módosító javaslat nem hangzott el.

Szávay László napirend előtti felszólalást kért a levezető elnöktől arra hivatkozva, hogy
hivatalos elfoglaltságából kifolyólag hamarabb kell elhagynia az ülést. Az elnöki engedélyt
követően Szávay László tájékoztatta az üésen jelenlevőket, hogy a DOSz novemberi tisztújító
közgyűlése megválasztotta őt stratégiai elnökhelyettesnek. Erre hivatkozva rámutatott, hogy a
tudományos osztályok működtetését és fejlesztését a DOSz Elnöksége kiemelten fontosnak
tartja.
Nagy vonalakban felvázolta a DOSz 2014-es országos programjainak tematikáját és
időpontját. Első nagyobb rendezvény a 2014-es Tavaszi Szél Doktorandusz Konferencia,
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mely Debrecenben március 20-23. között kerül megrendezésre. Második program a DOSz
nyári tábor lesz előre láthatólag augusztus utolsó hétvégéjén. Hagyományteremtő céllal a
nyári tábor 0. napján doktorandusz sportnapot rendeznek, egyúttal az alelnök úr jelentkezésre
buzdította a jelenlévőket. Harmadik országos rendezvényt november második hétvégéjére
tervezik, a 2013-as I. Mérföldkő Konferencia folytatásaként.
Hangsúlyozta, hogy a DOSz tudományos osztályainak pénzügyi finanszírozását új
alapokra kívánja helyezni. A közel egy év hatékony munkájára hivatkozva állami támogatást
kíván igényelni működésükhöz, valamint egy pályázatírói munkacsoportot is felállítanak. A
munkacsoport feladata a TO-ok segítése pályázatírások során a DOSz-t mint ernyőszervezetet
felhasználva. Felhívta az osztálytagok figyelmét, hogy akinek van ideje, és affinitása
csatlakozzon a munkacsoporthoz, Bayerné Sipos Mónika alelnök asszony ezt azonnal jelezte
is.
Napirend előtti felszólalását az Alumni munkacsoport munkájával zárta. A DOSz 2014ben lesz 20 éves, ezért egy nagyszabású reprezentatív esemény – előre láthatólag bál –
szervezésébe kezdtek, ahova hivatalos lesz mindenki, aki tagja, vagy tagja volt a
szervezetnek, és akik támogatják, támogatták, vagy támogatnák a munkánkat. A jelenlegi
tervek szerint az eseményt Pécsett rendezik meg.
A napirendi felszólalást követően az osztályülés tárgyalni kezdte a napirendi pontokat.
1. napirendi pont: Tagjelöltek bemutatkozása és szavazás a felvételükről.
Gyönki Viktória (ELTE-BTK) megtartotta rövid bemutatkozóját, amit tagfelvételről döntő
szavazás követett.
A jelenlévő 17 tag
17 igen
0 nem
szavazattal egyhangúlag Gyönki Viktória tagfelvételét megszavazta.
2. napirendi pont: Tisztségviselők beszámolója a november óta elvégzett munkáról.
Szőts Zoltán Oszkár elnök beszámolója:
A legutóbbi osztályülés óta lezajlott első nagyrendezvényünk, a „Mit keres a Korona a
címerben?” Nagy sikerrel zárult, rendkívül pozitív sajtóvisszhanggal. Sajnos az elkészült
videofelvételt eddig nem sikerült megszerezni az operatőrtől.
Útjának indult DOSz-Café című programsorozatunk, eddig két állomáson vagyunk túl.
Októberben az ELTE BTK DÖK elnökévé választották meg az elnök urat, így az osztály napi
ügyeinek intézése mellett igyekszik a DOSz kapcsolatát elmélyíteni az ELTE BTK
doktorandusz önkormányzatáéval, és a kar vezetésével is.
Sípos Mónika alelnök beszámolója:
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Munkájának jóvoltából a „Mit keres a Korona a címerben? rendezvényünk sajtóanyaga
megjelent az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
honlapján.
http://www.tti.hu/lendulet/1258-beszamolo-a-mit-keres-a-korona-a-cimerben-cimurendezvenyrol.html
2013 decemberében a RODOSZ által szervezett tematikus konferencián, Kolozsváron
képviselte osztályunkat. A rendezvényen beszámolta tevékenységünkről, programjainkról.
Beszámolójában felhívta a figyelmet a pécsi politológus és történész PhD hallgatók
passzivitására az osztályhoz való csatlakozás terén. Elmondása szerint lépéseket tett ennek
megváltoztatása ügyében. Többek közt ezért is kezdte el szervezni márciusra a pécsi DOSz
Cafét, a Pécsi Doktorandusz Önkormányzattal együttműködve, a „Választói magatartás és
politikai tagolódás a mai Magyarországon” címmel.
Novák Ádám titkár, és pénzügyi referens beszámolója:
Az osztály belső pályázaton a DOSz-tól tudományszervezés céljára elnyert 375.000 Ft-ot.
314.840 Ft-ot költöttünk el eddig belőle, nagy részét a „Mit keres a Korona a címerben?” c.
nagyszabású rendezvényre. A rendezvény sikeréről tanúskodik, hogy kéttucat média felületen
jelent meg a rendezvényről beszámoló, nagyrészt elismerő hangnemmel. Az elköltött összeg
„hosszú távú” befektetése az osztály molinója, mellyel az elsők között készült el a TO-k
közül. Jelenleg elszámolható költségként még fennmaradt a korábban betervezett videó
felvétel ára. Tanka Balázs megbízott operatőr nem elérhető, így az ígért összeg 60.000 Ft és
160 Ft maradvány még elszámolható költség. A pénzügyi referens javaslata szerint, még a
nyár előtt érdemes lenne ezt az összeget egy valamilyen tudományszervezési programra
elkölteni.
Az osztály Facebook-oldalát majdnem kétszázan követik, ezzel szintén elsők között szerepel a
TO-k között.
Szeghő Patrik külügyi referens beszámolója:
December elején elkészített egy pályázati tervet a Collegium Talentum számára, amely az
osztály kolozsvári kapcsolatainak kiépítését tűzte ki célul a 2015. évi külhoni tervekkel
összhangban. Elbírálás hiányában a látogatásra szűkebb keretek között a III. Erdélyi
Politikatudományi konferenciához kapcsolódva kerülhet sor. A külügyi referens felvetette a
nyári egyetemeken és szabadegyetemeken való osztálymegjelenés lehetőségét tematikus
előadás keretében.
3. napirendi pont: Változások a DOSz-ban. A novemberi tisztújító közgyűlésen az
elnökségbe bekerült osztálytagok beszámolója: Szávay László, Székely Tünde, Nemes
László, (Csiszár Imre)
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Székely Tünde beszámolt róla, hogy a DOSz novemberi tisztújító közgyűlésén a határon túli
ügyekért felelős elnökségi tagnak választották meg. Feladata a határon túli, elsősorban a
kárpát-medencei doktorandusz szervezetekkel való együttműködés koordinálása. Részletes
programját az I. Mérföldkő Konferencián ismertette a DÖK és a DOSz TO küldöttekkel.
Felajánlotta és kérte, hogy az osztály tagjai hozzá fordulhatnak a témába tartozó ügyekkel.
Nemes László doktori minőségbiztosításért felelős elnökségi tagja lett a DOSz elnökségének.
Bemutatása szerint azon dolgozik kollégáival, hogy elő és utókövetést végezzen a
doktoranduszok körében.
4. napirendi pont: Osztályelnöki pályázatok
Az Elnök Úr tájékoztatta a tagságot, hogy a DOSz Elnöksége kiírta a következő tanévre szóló
időszakra a TO elnöki tisztségére a pályázatokat. Tájékoztatott a pályázat beadásának
módjáról, és az elbírálásról. Kijelentette ismét beadja pályázatát. Szándékát azzal indokolta,
hogy az elnöksége alatt megkezdett munkát folytatni szeretné, és a tervezett programok
végrehajtásában szeretne részt venni.
5. napirendi pont: Erdélyi Politikatudományi Konferencia szervezési ügyei.
Székely Tünde, mint a Kolozsváron február 21-22. között megrendezendő Erdélyi
Politikatudományi Konferencia egyik szervezője beszámolt arról, hogy terveik szerint egy
külön DOSz TEPO szekciót kívántak létrehozni. Erre több okból nem kerül sor. Egyrészt a
jelentkezők alacsony száma miatt, másrészt azért, mert a DOSz TePo tagjainak előadásait
nem lehetséges tematikai különbözőségük miatt egy szekcióba szervezni, harmadrészt pedig
azért, mert a Szeghő Patrik által elkészített pályázati terv, ami az anyagi hátteret lett volna
hivatott megadni, nem kapott támogatást.. Ennek ellenére az osztály hat tagja tart előadást a
konferencián. A tagok számára szállást biztosítottak és programokat szerveztek Kolozsváron.
A Konferencia egyik záró rendezvényeként kerül sor a DOSz TePo februári DOSz Café-ra.
Címe: „Az erdélyi magyar politikatudomány ma”.
6. napirendi pont: Tavaszi Szél konferencia
Tájékoztató az előzetes megbeszélésről: Madarász Anita – Schrek Katalin – Szőts Zoltán
Oszkár (Beszámoló mellékletként 1. számmal csatolva a jegyzőkönyvhöz)
A szekcióelnökök személyéről történt egyeztetés a beszámolót követően. A felmerült
oktatókat határidőig felkeresik a felelősök (Madarász Anita, Schrek Katalin)
7. napirendi pont: Szegedi Új- és Modernkori Doktorandusz Konferencia
A konferencia szervezője Zeman Ferenc beszámolt a konferencia részleteiről, és felhívta a
tagok figyelmét a jelentkezésre. A konferencia megrendezésére áprilisban került sor, védnöke
Csernus Sándor dékán, aki egyben a megnyitót is tartja. Elnök úr felvetette annak a
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lehetőségét, hogy az áprilisi DOSz Cafét a konferencia egyik alprogramjaként lehetne
megszervezni.
8. napirendi pont: Lezajlott DOSz Cafék beszámolói
Az első, 2013. 12. 12-i rendezvényt Debrecenben a „Bethlen Gábor egyházpolitikája” c.
konferencia keretén belül szervezte meg „A Tündérkert bűvöletében. Beszélgetések a
korújkori Erdély-kutatás régi és újabb perspektíváiról” címmel Schrek Katalin debreceni
osztálytag. A kerekasztal beszélgetés résztvevőinek sorában az Erdély kutatás terén elismert
és nagy tekintéllyel bíró történészeket köszönthettünk, mint Prof. Dr. Papp Klárát a Debreceni
Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánasszonyát, Prof. Dr. Buzogány Dezsőt a
Kolozsvári Protestáns Intézet oktatóját, Dr. Sipos Gábort a Babes-Boyai Tudományegyetem
docensét, valamint Dr. Dáné Veronkát és Dr. Jeney-Tóth Annamáriát a Debreceni Egyetem
Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének adjunktusait. Beszámolójában elhangzott, hogy
szűk körben ugyan, de jó hangulatban zajlott le a beszélgetés. A moderátor Nagy Dóra
koraújkori magyar történelemmel foglalkozó debreceni PhD hallgató volt, bár moderálásra
szükség nem volt, mert egy kötetlen beszélgetés alakult ki. A konferencia előadói és
szervezői, akik részt vettek a beszélgetésben üdvözölték a kezdeményezést, és abszolút
támogatták az Osztályt a folytatásban. Maga a rendezvény pénzbe nem került. Schrek Katalin
bővebb beszámolója, és a beszélgetésről készült képek az osztály Facebook oldalán és a
Debreceni Szemle következő számának hasábjain megtekinthetőek.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612614858787848.1073741834.5481813885645
29&type=1
Második rendezvényünkre 2014. január 29-én került sor az ELTE BTK-n, „Első világháborús
oldalak az interneten” címmel. A rendezvényről Szőts Zoltán Oszkár számolt be. A
beszélgetésen Dr. Balázs Eszter, a Kodolányi János Főiskola Kommunikáció- és
Médiatudományi tanszékének docense, ifj. Dr. Bertényi Iván, a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete tudományos
főmunkatársa, az ELTE BTK Művelődéstörténeti tanszékének adjunktusa, Pintér Tamás, a
2010 nyarán indult Nagy Háború blog egyik alapító-szerkesztője, a Nagy Háború Kutatásáért
Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem
Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója és Csunderlik Péter, az Első világháború
– a 100. évfordulós Page Facebook-oldal alapító-szerkesztője, az ELTE BTK
Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója osztotta meg véleményét az internet
szerepéről a történettudományban, illetve az első világháború kutatásában, valamint az
eredmények ilyen módon közönség elé tárásáról. A beszélgetés moderátora osztályunk,
egyben az ELTE BTK DÖK elnöke, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, Szőts
Zoltán Oszkár volt. A rendezvényt Dr. Orlovszky Géza egyetemi docens, tanszékvezető, az
ELTE BTK dékánhelyettese nyitotta meg. A beszélgetés itt is szűk körben, de jó hangulatban
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telt. A meghívott vendégek ez alkalommal is üdvözölték a programsorozatot. Ifj. Bertényi
Iván fel is kérte az osztályt, hogy márciusban vegyen részt egy pódiumbeszélgetés
szervezésében. Képek és továbbiak a Facebook-on.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.633657386683595.1073741835.5481813885645
29&type=1
9. napirendi pont: Soron következő DOSz Café-k tervezése
Februárban Kolozsváron lesz megrendezve (l. Erdélyi Politikatudományi Konferencia –
Székely Tünde beszámolója)
Márciusban Pécsett rendezik meg a Tavaszi Szél Konferencia előtti héten, kezdeményezője
Bayerné Sipos Mónika. Témája a közelgő országgyűlési választások lesznek, és elsősorban
politikatudománnyal foglalkozókat várnak, de természetesen minden érdeklődőt is.
Áprilisban a tervek szerint Szegeden, de részletes egyeztetés a levelező listán folyik majd, és
a Tavaszi Szél Konferencián rendezendő nem hivatalos osztályülésen.
Teoretikus vita folyt a rendezvény műfajával kapcsolatban. A programsorozat eddigi
tapasztalatai alapján Novák Ádám a DOSz Café „műfaját” igyekezett felvázolni a részt vevő
osztálytagok segítségével. Végeredmény: A rendezvényt mindig a körülményeknek megfelelő
szempontok szerint érdemes lefolytatni. A programsorozat folytatását a tapasztalatok alapján
érdemesnek találta az osztályülés.
10. napirendi pont: 2014 őszi nagyrendezvény előkészületei
Novák Ádám és Szőts Zoltán Oszkár beszámolt egy pályázati kiírásról, ami megteremthetné
az őszi I. világháborús nagyobb rendezvény anyagi hátterét. A pályázatot az osztály dolgozza
ki, és a DOSz adja be. A részletek kidolgozását a következő hónapban végzik el.
11. napirendi pont: Egyebek
Schrek Katalin felhívta a figyelmet a Debreceni Egyetemi Könyvtár Konferenciájára. Ezen
kívül egyéb hozzászólás ebben a napirendi pontban nem érkezett az ülés során mindenki
elmondta saját ötleteit.
Elnök úr ezt követően megköszönte a megjelenést, az új tagokat ismét köszöntötte az
osztályban, és mindenkinek további jó, és hatékony munkát kívánt.
Budapest, 2014. 02. 14.

……………………………………
Novák Ádám
jegyzőkönyvvezető

……………………………………….
Szőts Zoltán Oszkár
elnök
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Mellékletek
1. TAVASZI SZÉL KONFERENCIA - 2014
Az ELTE BTK-n január 18-án tartott Tavaszi Szél megbeszélés alapján a következő
információkkal szolgálhatok (a TePo-t három fő képviselte: Szőts Zoltán Oszkár, Schrek Kata
és Madarász Anita).
A konferencia felépülése, szervezői feladatok:
Jelentkezések:
A konferenciára történő jelentkezések Timár Noémi titkárságvezetőhöz futnak be, ő a
dosz@dosz.hu email-címet is kezeli. A jelentkezők és a témák a tudományos osztályok
alapján szétosztásra kerülnek. Ezt követően az osztályelnökökhöz érkeznek be a
jelentkezések. Az osztálynak lehetősége van arra, hogy felülbírálja a jelentkezést: ha nem
felel meg a minimális kritériumoknak az előadás anyaga, akkor el lehet utasítani.
Nevezési díj kérdése – a felhívásban megtalálható, de ide is bemásolom:
o Teljes részvételi díj: 15.000 Ft
o Egy napos részvételi díj: 10.000 Ft
o Részvételi díj a tudományos osztályok 2013. december 15-éig felvételt nyert tagjai
részére: 5.000 Ft
Rendszeres kapcsolat lesz majd a DOSZ iroda, DE DÖK és a tudományos osztályok között.
Ez azt jelenti, hogy a jelentkezésekről rendszeresen küldenek majd információkat az
osztályok felé. A folyamatos információáramlás lehetővé teszi számunkra, hogy nagyjából
lássuk, hogyan épülhetnek fel a szekciók és mekkora létszámmal képviseltethetjük magunkat.
Az előzetes egyeztetések alapján hetente két alkalommal kapunk értesítést a jelentkezőkről
(de ez akár sűrűbben is megoldható).
Kettős elnöklés:
A különböző tudományos osztályok által összeállított szekciók esetében az egyik elnököt a
Debreceni Egyetem, a másikat pedig a tudományos osztály adja - vagyis az osztály felkér
egy elismert szaktekintélyt a szekció levezetésére (lehet ELTE oktató, de MTA
kutatóintézetben vagy valamely múzeumban kutatóként dolgozó munkatárs is stb.). A felkért
elnök pénzügyi kérdései: szállás, útiköltség stb. finanszírozva lesz, tiszteletdíj nem lesz.
Mivel esetünkben történelem- és politikatudományi osztályról van szó, mindkét területről
kell biztosítanunk elnököt. Egy-egy szekció vagy alszekció esetében több elnök is
meghívható az osztály részéről, sőt arra is lesz lehetőség, hogy a Debreceni Egyetem egy-egy
szekció/alszekció esetében több elnököt biztosítson. A szekciók- illetve alszekciók elnökeinek
a kiválasztása nagyban függ attól, hogy milyen témákkal indulnak az előadók. A javaslatokat
minél előbb meg kell fogalmazni, mert a tavaszi időszak során általában amúgy is rengeteg
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rendezvény megtartására kerül sor. Ezért időben jelezni kell a felkérni kívánt oktató, kutató
stb. felé a szándékot, hogy legalább tudjon a konferenciáról és annak időpontjáról. Ezt
azonban meglehetősen megnehezíti az a tény, hogy március 2-ig biztos adatokkal nem
rendelkezünk előadásokról. Ettől függetlenül egy előzetes tervet kell összeállítani a felkérni
kívánt személyekről.
Az elnökök felkérési szándékát február 24-ig jelezni kell: írásbeli javaslatot kell tenni a
DOSZ elnöknek és majd ő kéri fel ugyanúgy írásban a javasolt elnököt a szekció vezetésére
/illetve az osztályelnökkel közösen írják alá a felkérő levelet/.
Március 3-ig tudni kellene véglegesen, hogy kik lesznek a szekcióelnökök és azt, hogy a
szekcióbeosztások hogyan néznek ki.
Szekcióbeosztás:
Alapvetően több szekció lehet, amelyek még tovább bonthatók alszekciókra – minden
természetesen a létszámtól és a témáktól függ a jelentkezések alapján. A szekciók vélhetőleg
párhuzamosan futnak majd, de az alszekciók egymás után következnek. Annak ellenére, hogy
március 2-ig biztos tematikai egységeket nem látunk, egy előzetes elképzelést kell elkészíteni
január 22-23-ig bezárólag. A szombati megbeszélést követően Szőts Zoltán, Schrek Kata és
jómagam a következő szekcióbeosztást képzeltük el:
• Legyen külön történelem és a politikatudományi szekció és azokon belül alszekciók, ha
megoldható
o A politikatudomány lehetséges felosztása mindenképp az előadók számától és az előadás
témájától függ
• A történelemtudományi szekció 3 alszekcióra lenne felosztva:
o Az 1789-ig tartó időszak egy szekciót képezne (azon elgondolás alapján, hogy itt vélhetőleg
kevesebb előadóval rendelkezünk majd). Ebben az esetben azzal kell számolni, hogy a
szekcióban több levezető elnököt kell biztosítani a nagy időintervallum miatt.
o A 19-20. századi történelmet két szekcióra bontanánk: egy egyetemes és egy magyar
változatra. Ebből a két időszakból tartanák a legtöbb előadást – a korábbi tapasztalatok
alapján – ezért érdemes kettébontani tematikailag. Ebben az esetben is elképzelhető, hogy 2-2
szekcióelnököt kell biztosítani, de megoldható 1-1 elnökkel is.
Tehát összesen 4 szekció lenne:
1. Politikatudományi szekció
2. Kezdetektől 1789-ig tartó történelmi szekció
3. 19-20. századi magyar történelem
4. 19-20. századi egyetemes történelem
Egy-egy szekció nagyjából 20 főből állna.
Az előadások időtartama 20 perc – magyar és angol nyelven lehet előadni
Segítője minden szekciónak lesz, ezt a segítséget a Debreceni Egyetem hallgatói biztosítják.
Az elképzelések szerint szekciónként eltérő programfüzet készülne.
A konferencia menete:
A tervek szerint újdonság lesz az, hogy a konferencia március 20-án egy nulladik nappal veszi
kezdetét. Ez elsősorban a határon túlról érkező előadók számára lesz előnyös, illetve bárki
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olyan számára, aki messziről érkezik. A résztvevők délelőtt folyamán érkeznek és foglalják el
a szállásukat.
Ezen felül az előzetes programbeosztásról már volt szó a megbeszélésen, tervek szerint ezt a
későbbiekben valamilyen formában megkapjuk, úgyhogy azt most nem írnám le – főleg azért
nem, mert még nincs véglegesen kialakult koncepció. Az viszont úgy vélem biztos, hogy
március 21-én pénteken délután indulnak el a szekciók. Március 22-én délelőtt és délután
lesznek előadások. Március 23-án 10 óráig bezárólag el kell hagyni a szállást.
Szekciódíj:
Az elképzelések szerint lesz szekciódíj – ez azt jelenti, hogy minden egyes szekcióban
kiválasztják a legjobb előadót. Ez elvileg egy 10 pontos szempontrendszer alapján kerül
megállapításra (10 kritérium alapján max. 10 pont érhető el, így egy 100 pontos „táblázatról”
beszélünk). Ezt a szempontrendszert az osztályoknak kell kidolgoznia, oly módon, hogy
legyen átjárhatóság és összehasonlíthatóság az osztályok között, annak ellenére, hogy nagyon
nagyok az eltérések.
A szekciódíj gyakorlati megvalósítása még megbeszélés alatt áll.
Konferenciakötet:
Változni fog a korábbiakhoz képest. Egy füzetsorozat készülne el, díszes lefűzésben.
Megközelítőleg 20 kötetről beszélhetünk. Mindenki megkapja a saját szekciójának
tanulmányait.
A tanulmányokat a szekcióelnökök lektorálják – a tanulmányok kettős elbírálás alá kerülnek
(formai és tartalmi szempontból).
Budapest, 2014. 01. 20.
Madarász Anita

